
Donaties 2.855,00€              Vergoedingen 21.295,00€            

Entree 16.401,26€            Huur 4.294,15€              

Rente -€                       Drukwerk 3.625,79€              

Organisatie 1.108,40€              

Legaat 2.000,00€              Reclame/website 1.717,76€              

Buma Stemra 160,40€                 

Subsidie 8.749,26€              Orgels stemmen 1.270,50€              

Advertenties 475,00€                 Algemene kosten 131,34€                 

Overig inkomen 548,00€                 Saldo 2.574,82-€              

Totaal 31.028,52€            Totaal 31.028,52€            

Toelichting op de baten en lasten

Donaties

Dit zijn de in 2017 ontvangen donaties. 

Donaties worden opgenomen in het jaar dat ze ontvangen worden.

Entree

Dit betreft de verkoopopbrengst van de kaarten. In 2017 zijn we begonnen met verkoop via

onze internetsite. De opbrengst is netto na aftrek van transactiekosten

Legaat

In 2017 heeft StiDoMu een legaat ontvangen van € 2.000,-. 

Subsidie

Dit is de subsidie van de gemeente Doesburg. Jaarlijks wordt deze op basis van het 

aantal georganiseerde concerten en bezoekers vastgesteld. In 2017 zijn er 21 concerten 

georganiseerd en hebben we 1.122 bezoekers mogen begroeten.

Advertentie

Dit zijn de verkopen van advertenties in de brochures en programmaboekjes

Vergoedingen

Dit betreft de betalingen aan de uitvoerende artiesten.worden uitbetaald. Van deze bedragen

zijn rekeningen van de uitvoerenden ontvangen.

Huur

Dit betreft de huur van de Grote of Martinikerk ten behoeve van de concerten. 

Drukwerk

Dit betreft de kosten van drukwerk voor zowel de jaarbrochures als voor de programma boekjes,

de flyeres en posters.

Organisatie

Dit zijn kosten die betrekking hebben op de organisatie in het algemeen zoals verzekeringen, 

vergaderkosten, postzegels, bloemen en dergelijke

Algemene kosten

Dit zijn de overige niet aan een concert toe te rekenen uitgaven zoals bankkosten, fee voor

verkoopkanalen zoals VVV en Cango
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Crediteuren:

Kas 2.975,21€           Kerkhuur 2017 1.998,45€           

Bank ING 2.529,31€           Vooruitontvangen MP 1.577,20€           

Spaarrekening 3.009,79€           Vooruitontvangen Don 200,00€              

Te betalen kosten 160,40€              

Debiteuren -€                    Vermogen 2017** 4.578,26€           

Totaal 8.514,31€           Totaal 8.514,31€           

** Specificatie vermogen: Vermogen 1-1-2017: 7.153,08€           

Saldo 2017: 2.574,82-€           

Vermogen 31-12-2017: 4.578,26€           

 

Toelichting op de balans

Kas

het boekhoudkundig saldo van de kas komt overeen met het aanwezige getelde saldo

Bank

De saldi komen overeen met de bankafschriften

Kerkhuur

Dit is het bedrag dat over 2017 in 2018 is voldaan en afgedragen aan 

de Stichting Exploitatie en Behoud Martinikerk, Stibema.

Vooruitontvangen MP

Dit zijn kaartjes die in 2017 verkocht zijn voor de Mattheus Passion van 17 maart 2018

Vooruitontvangen Don

Dit betreft een aantal donateurs die hun bijdrage vooruit hebben betaald

Te betalen kosten

Dit betreft de afdracht aan Buma over 2017 die in 2018 is voldaan 

Doesburg, Maart 2018

B.G. Kleinhans, 

Penningmeester StiDoMU

Balans 01-01-2018


